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Open Nederlandse Kampioenschappen.
De Open Nederlandse Kampioenschappen komen er weer
aan.
Iedereen in Nederland die kan klaverjassen (en een maat
heeft die dit ook kan) of kan jokeren kan zich inschrijven voor
deze kampioenschappen.
Midden op de prachtige Veluwe ligt Hoenderloo. Exponent
hiervan is Restaurant “De Ruggestee”, een mooie locatie
gelegen in deze schitterende natuur.
6 november, aanvang 10.30 uur vinden hier de Open
Nederlandse Kampioenschappen Klaverjassen voor Koppels
en Jokeren plaats.
6 partijen (met de nieuwe puntentelling van de Kaart Bond
Nederland bij het klaverjassen) moeten de deelnemers
spelen. De beste spelers vallen in de prijzen, die wederom
voor deze kampioenschappen zijn verbeterd.

Deze kampioenschappen zijn ontstaan uit een initiatief van
onze vrienden van kaartvereniging Hercules uit Assen.
De eerste 2 edities georganiseerd in samenwerking met
Hercules waren qua deelnemersveld zeker een succes.
Ook omdat de motivatie om deel te nemen aan deze
kampioenschappen werd gestimuleerd door gratis
busvervoer. De afstand die men moet afleggen om een
dagtoernooi te kunnen spelen bleek te groot en aan de
samenwerking kwam een einde. De KBN heeft besloten deze
kampioenschappen voorlopig verder te organiseren.
En natuurlijk merk je dat aan de bezetting.
Vorig seizoen hadden we bij het ONK nog 32 koppels.
Daar gaan we voor…….

Teleurstellend……
Ieder jaar wordt de belangstelling voor deelname aan de toernooien om het
Nederlands Kampioenschap minder.
Al enkele jaren roepen we dat de oorzaak hiervan ligt bij de vergrijzing en al zal dit
wel de belangrijkste reden zijn dan blijft het toch teleurstellend dat slechts 26
koppels deelnemen aan de Nederlandse Kampioenschappen Klaverjassen voor
Koppels en dat bij het jokeren ook maar 16 personen meedingen om de titel.
Je moet je daar gewoon bij neerleggen, zegt menigeen tegen ons, maar dat
kunnen wij niet. Ergo, we willen er nog een schepje bovenop doen. Prijzen nog
aantrekkelijker maken misschien. Al is een prijzentafel met een hoofdprijs van
€400 nog niet eerder voorgekomen en hebben we die vanwege de teleurstellende
deelname moeten verlagen.
Van de verenigingen komt nog maar weinig animo. Het merendeel van
deelnemers komt van vakantiecontacten (donateurs). Verenigingen komen niet of
nog maar met een of enkele koppels op de toernooien.
4 jaar geleden hebben we alleen al 24 koppels ingeschreven van 2 verenigingen.
Maar ook bij de verenigingen wordt de spoeling steeds dunner. We zijn al blij als
we 6 tot 8 tafels bezet hebben.
In Hoenderloo hebben we een prachtige locatie. Maar amper 28 km. van Arnhem
vindt menigeen (uit Arnhem en omstreken) dat al te ver. Terwijl er wel koppels
meedoen uit Beverwijk, Amsterdam, Almelo, etc.
Wat ik steeds meer zie is dat klaverjassers overstappen naar het bridgen. En praat
je over vergrijzing, dan gaan met name de wat ouderen onder ons het bridgen
leren. Bij het bridgen heb je meer geheugen nodig dan bij het klaverjassen en
wordt dat nu net niet wat minder als we ouder worden?
Ook bij veel bejaarden-/ouderencentra worden bridgecursussen gegeven en kan
men daaropvolgend met bridge-drives meedoen.
Onder de klaverjassers is er weinig kader (mensen die organisatorische/
administratieve/communicatieve vaardigheden hebben), dus het organiseren van
cursussen klaverjassen zal niet snel gebeuren.

Deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen
Klaverjassen voor Koppels en Jokeren, in competitieverband, is
nog steeds mogelijk. De 5 beste van de 7 haalbare scores
bepalen de eindrangschikking.
20 november is het eerstvolgende toernooi.
Zie het affiche in deze nieuwsbrief

De nieuwe puntentelling….
Geen enkele negatieve opmerking over de nieuwe puntentelling heb ik
gehoord of is mij via via ter oren gekomen. Wel meerdere positieve
bevindingen.
En natuurlijk is het vervelend dat wij (Kokke/Gerritsen) afgelopen
maandagavond eerste zouden zijn geworden bij KV De Koning met 5570
spelpunten.
We hadden er echter een verloren, dus maar 4 wedstrijdpunten.
De winnaars hadden alle partijen gewonnen, dus 6 wedstrijdpunten en
5099 spelpunten. Respectievelijk 1374 en 982 saldo spelpunten.
Maar dat is inherent aan het systeem
Het zijn ook echt wedstrijden op de maandagavond bij de Koning. Geen
uitzonderlijke hoge scores meer in de 3e partij.
Veel scores van 1500 om 1400 of 1600 om 1500, etc.
Dit systeem van puntentelling kan bij alle toernooien ingevoerd worden – ook
bij het individueel, immers samen met je “gelote” maat ben je ook een koppel.
En ook daar geldt dat zeker in competitieverband “matswerk” niet gauw voor
zal komen.
Het lijkt mij voor iedereen prettiger kaarten als je weet dat er eerlijk gekaart
wordt. Ben ooit bij verenigingen wezen kaarten waar vriendschappelijk
gematst werd – eenmaal werd mijn maat gematst . Ik heb de tegenpartij
duidelijk gemaakt dat ik zou stoppen als het door zou gaan.
Bij die verenigingen ben ik ook maar een keer geweest.
Weet niet wat voor lol die mensen nog aan een spelletje klaverjassen hebben,
maar het zal wel om de prijzen gaan en dan vind ik het nog des te zieliger.
Hopelijk is het klaverjassen niet helemaal verrot en kunnen we met zijn allen
het spel weer schoon maken.
Ik maak me sterk er voor. U ook?
Jan Kokke

(Nieuwe) puntentelling bij de Kaart Bond Nederland
Versie 2016.1
Bij alle toernooien om het Nederlands Kampioenschap, dan wel competities, wordt door de KBN de
volgende puntentelling gehanteerd om tot vaststelling van de rangschikking te komen.
1. Voor een gewonnen partij worden 2 wedstrijdpunten toegekend;
2. Wordt er gelijkgespeeld dan wordt aan beide partijen 1 punt toegekend;
3. Verder wordt het verschil (saldo) tussen de behaalde partijpunten en de partijpunten van de
tegenpartij vastgesteld. Dit saldo is voor het ene koppel negatief en voor het andere koppel
positief (- of +) – incidenteel kan dit ook nul zijn;
4. De rangschikking wordt als eerste bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten, vervolgens
door het behaalde saldo spelpunten;
5. Toernooien om het kampioenschap van Nederland in competitieverband bestaan vanaf heden
uit 6 partijen, iedere partij bestaat uit 16 spellen.
-. Er wordt 2 x gespeeld tegen hetzelfde (door loting vastgestelde) koppel. De loting wordt
verricht door het hoofd wedstrijdleiding in aanwezigheid van een bestuurslid van de KBN.
- Bij de tweede partij wisselt een van beide koppels van plaats – A, B, C, D wordt A, D, C, B.
- Bij rechthoekige speeltafels gaat men “verzitten” – m.a.w. Koppel A heeft de eerste partij aan
de kortste kant van de speeltafel gezeten en gaat bij de tweede partij aan de langste kant van
de speeltafel zitten.
Voorbeeld :
Koppel A heeft van de 6 partijen – 5 partijen gewonnen (10 wedstrijdpunten en een saldo partijpunten
van 1690) en een partij verloren. Zie onderstaand voorbeeld van het nieuwe “scoringsbriefje”.
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Koppel 24 heeft dit toernooi een score
behaald van 10 wedstrijdpunten en een
saldo partijpunten van +1690.
Mocht het totaal aantal behaalde punten
minder zijn dan het totaal van de
tegenstanders (Tegen), dan trekken we dit
aantal (Voor) af van het totaal van de
tegenpartijen (Tegenpunten) en krijgen dan
een negatief saldo voor dit toernooi.
Zie voorbeeld op de volgende pagina
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Koppel 22 heeft dit toernooi een score
behaald van 4 wedstrijdpunten en een
saldo partijpunten van - 2310.
Zoals u ziet wordt het minste totaalaantal
onder de andere score geplaatst om
makkelijk te kunnen rekenen.
Ook kan op deze wijze op het einde van een
toernooi op een eenvoudige wijze de
hoogsteindigende koppels worden gefilterd.

7 8 5 0
2 3 1 0

6 nov. Open N.K.
20 nov. N.K.
competitie

KBN - Inschrijving en voorwaarden Nederlandse Kampioenschappen klaverjassen
en jokeren 2016 / 2017, in competitieverband,
1.

De Kampioenschappen worden gehouden conform het spel- en
wedstrijdreglementen van de Kaart Bond Nederland (KBN).

2.

De puntentelling om tot de (eind)rangschikking van de deelnemende koppels
te komen is conform de (nieuwe) puntentelling bij de KBN – versie 2016.1.

3.

In dit seizoen vinden er 7 toernooien plaatsen.
De 5 beste scores tellen mee voor de eindrangschikking.

4.

Voorafgaande aan de competitie worden de te behalen prijzen bekend
gemaakt (zie affiche aankondiging);

5. Buiten de prijzen in waardebonnen worden er ereprijzen toegekend
bestaande uit een wisseltrofee voor beide kaartsoorten en certificaten met
de aanduiding van de behaalde prijs;
6. Inschrijving vindt plaats door opgave bij één KBN – meldadres (zie affiche
aankondiging);
7. De samenstelling van de koppels mag ieder toernooi gewijzigd worden, met
dien verstande dat een persoon van het oorspronkelijke koppel deel uit maakt
van het nieuw gevormde koppel voor dit toernooi. In die situatie kan het niet
zo zijn dat de andere persoon van het oorspronkelijke koppel met een andere
speler (ook) een nieuw koppel vormt voor dit toernooi;

8. Wijziging in een koppelsamenstelling moet voorafgaande aan het toernooi bij
de inschrijving kenbaar worden gemaakt.

organiseert de
OPEN NEDERLANDSE
KAMPIOENSCHAPPEN
Klaverjassen voor Koppels
“Amsterdams” en Jokeren op
ZONDAG 6 NOVEMBER 2016
Aanvang: 10.30 uur
6 partijen van 16 spellen

Puntentelling / Prijstoekenning conform nieuwe puntentelling KBN

Bowling Restaurant “De Ruggestee”
Krimweg 152, Hoenderloo
( 055-3781666
Deelname: € 6,= p.p.
(incl. koffie/thee met cake)
Opgave bij Stephan van Beek
( 06-23739713
vanaf 1/9 en vóór 5 november 2016
Prachtige verloting met mooie prijzen.
Lunch- en Dineraanbieding
www.kaartbondnederland.nl

www.ruggestee.nl

Krimweg 152 - 154
7351 TM Hoenderloo
T. 055 - 378 16 66
E. info@ruggestee.nl
www.ruggestee.nl
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Aanmelden bij J. Kokke – Tel.: 06 – 25014785 / 026 - 3793635

De Ruggestee biedt voor deze dagen een lunch en
3-gangendiner aan voor een speciale (dag) prijs.
www.kaartbondnederland.nl - email: KBN@Live.nl

De Ruggestee heet de
deelnemers aan de Nederlandse
Kampioenschappen Klaverjassen
voor Koppels en Jokeren van harte
welkom.
Speciaal voor U hebben wij enkele
aanbiedingen gemaakt voor zowel de
lunch, als het diner.
Wij bieden U een uitgebreide lunch
aan, bestaande uit koffie/thee, soep,
snack, diverse broodjes en beleg.
All-in (dag)prijs.

Wilt u geen gebruik maken van de all-in lunch,
dan hebben wij voor U nog de volgende keuzes.
Soep – groentesoep of soep van het seizoen
Broodje bal met mayonaise / mosterd
Broodje kroket met mosterd
Broodje frikandel met mayonaise
Alle aanbiedingen tegen dagprijzen.

Diner
Dagaanbieding
- Soep;
- Hoofdgerecht;
- Dessert.
De dagaanbieding wordt op de
toernooidag bekend gemaakt, omdat
het een speciale aanbieding is voor
deelnemers aan deze toernooien.

Carnaval Limburg
In 2017 gaan we voor de 4e
keer “Carnaval” vieren in
Limburg – met een verblijf in
Hotel Schaepkens van St. Fyth
te Valkenburg. Van vrijdag tot
maandag, van zaterdag tot
dinsdag of van vrijdag tot
dinsdag. De eerste 3 jaar
waren we steeds met rond de
50 personen.
We hielden toen 3 avondtoernooien klaverjassen en
jokeren. In 2017 gaan we het
zaterdagtoernooi ‘s middags
houden.

We krijgen dus allemaal de gelegenheid om iets van de Carnaval
te proeven – let wel, dat is niet verplicht natuurlijk. Er zijn altijd
mensen die de Carnaval helemaal niets vinden, gezellig mee
kaarten en in Valkenburg e.o. andere dingen bezoeken.
Er zijn daar in het zuiden van Limburg genoeg bezienswaardigheden / uitgaansgelegenheden / dierentuinen / musea / mooie
plaatsen, etc.
Wilt u wel meedoen of iets proeven van de Carnaval trek dan
een boerenkiel o.i.d. aan en ook dat is niet echt nodig – er lopen
ook veel mensen in “gewone” kleren. We hebben een optie
genomen op 25 kamers – er is geen eenpersoonstoeslag.
Dus wilt u een garantie om er bij te zijn, boek dan z.s.m.
€ 50 p.p. op onze
rekening, dan
weet u zeker dat u
er bij bent. Zie
volgende pagina
ALAAFFFFFFFFFF!!

KAART BOND NEDERLAND
Tijdens het carnavalsweekend gezellig kaarten in Valkenburg.
De Kaart Bond Nederland (KBN) organiseert i.s.m.

***Hotel Schaepkens van St. Fyt in Valkenburg
een kaartweekend van 24 februari t/m. 27 (28) februari 2017.
Het verblijf is op basis van halfpension,
van het diner op vrijdag tot en met het
ontbijt op maandag. De reis is op
basis van eigen vervoer.
Het station ligt op 5 min. lopen.
Er worden 3 toernooien gehouden,
vrijdagavond, zaterdagmiddag en zondagavond Klaverjassen “A’dams”
en Jokeren. De entree bedraagt € 2,50 p.p. per toernooi.
Extra’s: tweemaal daags koffie/thee op de gebruikelijke uren en bij
aanvang van het kaarten, een hapje tijdens het kaarten, iedere dag een
borreluurtje “Happy Hour”, gratis toegang tot het Casino in Valkenburg
en gratis toegang tot het Sportcentrum met zwembad De Polfermolen.
Enkele tips: een bezoek aan Maastricht of een bezoek aan de grotten in
Valkenburg. Ook de dierentuin in Kerkrade is een aanrader.

De grote “carnavalsoptocht” in Valkenburg vindt op
maandag plaats. De grote optochten in Maastricht, Sibbe, Schin op
Geul, St. Gerlag en Berg en Terblijt en de jeugdoptocht van Valkenburg
vinden op zondag plaats.
U kunt een keuze maken uit de volgende aanbiedingen:
- Vrijdag 24/2 - 14.00 u. tot maandag 27/2 ca. 10.00 u. € 145,50 p.p.
- Zaterdag 25/2 - 14.00 u. tot dinsdag 28/2 ca. 10.00 u. € 145,50 p.p.
Het kaarttoernooi op zaterdag begint om 14.30 uur. Met dit
arrangement kunt u de grote optocht in Valkenburg op maandag
meemaken, maar mist u het toernooi op de vrijdagavond.
- Vrijdag 24/2 – 14.00 u. tot dinsdag 28/2 ca. 10.00 u. € 194,00 p.p.
*) Er is geen eenpersoonskamertoeslag – genoemde bedragen zijn incl.
toeristenbelasting €2,50 p.p.p.d.
Aanbetaling € 50,00 p.p. op rekeningnummer NL14 INGB 0000889452
t.n.v. Kaart Bond Nederland te Arnhem, restant uiterlijk 4 weken voor
de reis (dus voor 27-1-2017).
Opgave bij: Henk ter Maat, Dinxperlosestraatweg 15, 7122 AD Aalten,
E-mail: H.ter.Maat.1@kpnmail.nl Tel. 0543-471174

W.G. GROEP - ARNHEM

W.G. GROEP
W.H.A. Gerritsen
Brands Buysweg 38
6815 AZ ARNHEM
( 026 - 3469874
 06 - 53158037

Leverancier van o.a. : complete keukens
en badkamers incl. installatie,
slaapkamers (waaronder boxsprings van
wereldmerken), witgoed,
inbouwapparatuur en audio/videoapparatuur door heel Nederland.
Uitsluitend A - merken.

WG - GROEP ARNHEM wordt sponsor van de Kaart Bond Nederland.
Afhankelijk van uw aanschaffingen gaat de WG - Groep de Kaart Bond Nederland sponsoren. De WG - Groep garandeert u minimaal 10% korting op de
winkelprijs van leverbare artikelen / apparatuur.
Gaat u apparatuur aanschaffen en u weet wat de winkelprijs is - vraag dan
vrijblijvend aan de WG Groep waarvoor zij het kunnen leveren - wel o.a. het
typenr. e.d. doorgeven, b.v. Samsung TV UE65JS9500. U zult versteld staan!

U bent een dief van uw eigen portemonnee als u niet even belt!!
www.wgkeukens.nl

Uw informatie-/bestelcode is KBN 2015

Een Riviercruise van Feenstra...
Boek
snel!

Dat is pas echt genieten!
Boek nu zo’n volledig verzorgde cruise van Feenstra Rijn Lijn over de
mooiste rivieren van Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk,
Slowakije en Hongarije.
Al meer dan 50 jaar organiseert Feenstra prachtige en uitstekend
verzorgde cruises op de mooiste rivieren. U heeft keuze uit 12 luxe
schepen, 35 verschillende vaarschema's en 130 afvaarten.

Feenstra Rijn Lijn: comfortabele schepen
en een uitstekende verzorging!
Ga voor de brochure naar uw reisorganisatie,
bel 026-4452805 of kijk op www.feenstrarijnlijn.nl

Bekijk ons gevarieerd aanbod op www.feenstrarijnlijn.nl

Leverancier van
onder andere:
Keukens
Badkamers
Slaapkamers
Witgoed
Parket
Inbouwapparatuur

W.G. Agenturen
W.H.A. Gerritsen
Brands Buysweg 38
6815 AZ ARNHEM
Tel./Fax. : 026 - 3649874
Mobiel
: 06 - 53158037

Een Riviercruise van Feenstra...
Boek
snel!

Dat is pas echt genieten!
Boek nu zo’n volledig verzorgde cruise van Feenstra Rijn Lijn over de
mooiste rivieren van Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk,
Slowakije en Hongarije.
Al meer dan 50 jaar organiseert Feenstra prachtige en uitstekend
verzorgde cruises op de mooiste rivieren. U heeft keuze uit 12 luxe
schepen, 35 verschillende vaarschema's en 130 afvaarten.

Feenstra Rijn Lijn: comfortabele schepen
en een uitstekende verzorging!
Ga voor de brochure naar uw reisorganisatie, bel 026-4452805 of kijk op
www.feenstrarijnlijn.nl

Bekijk ons gevarieerd aanbod op www.feenstrarijnlijn.nl
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